
 

 

 
 

Η peopleatwork hellas είναι ο αποτελεσματικός συνεργάτης των εταιριών σε 
θέματα στελέχωσης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού τους, το γραφείο-
boutique που μπορεί να εστιάζει και να καλύπτει με συνέπεια και επαγγελματισμό 
τις ανάγκες των εταιριών και των υποψηφίων. 
 
Ο πελάτης μας είναι εταιρία παραγωγής κι εμπορίας προϊόντων στον κλάδο 
τροφίμων, με δυναμική παρουσία στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στα πλαίσια της 
αποτελεσματικής λειτουργίας και της συνεχούς ανάπτυξης της εταιρίας, 
αναζητούνται κατάλληλοι υποψήφιοι για να καλύψουν άμεσα την παρακάτω θέση, 
με έδρα την Ημαθία:                        
               ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ  

                ΤΜΗΜΑΤΟΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
                              (κωδ M.S.-21) 

                                                                 
Το έργο: Ο Προγραμματισμός, η Εποπτεία και η Διοίκηση της καθημερινής 
λειτουργίας του Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης και ο συντονισμός των δράσεων. 
 
Προδιαγραφές θέσης: 
• Δίπλωμα Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΑΕΙ ή ισότιμο πτυχίο σχολής 
εξωτερικού με αντίστοιχη αναγνώριση. 
• Προϋπηρεσία, τουλάχιστον 5 ετών, σε θέση Προϊσταμένου, ιδανικά σε 
βιομηχανία τροφίμων. 
• Επιθυμητή εμπειρία στη χρήση στατιστικών πακέτων, σε έργα ψηφιακού 
μετασχηματισμού ή στην ανάλυση και επανασχεδιασμό επιχειρησιακών διαδικασιών 
• Επαγγελματική εμπειρία στη διαχείριση εξοπλισμού (assetmanagement), τη 
διάγνωση σφαλμάτων (faultdetection) ή την αξιοπιστία εξοπλισμού (reliability), 
χρησιμοποιώντας σύγχρονα πακέτα λογισμικού. 
• Επαγγελματική εμπειρία στο συντονισμό έργων. 
• Άριστη γνώση, γραπτή και προφορική, της αγγλικής γλώσσας  
• Ικανότητα αποτελεσματικής διοίκησης ομάδας κι έργων  
• Αποτελεσματική επικοινωνία και ομαδικό πνεύμα. 
• Πρωτοβουλία, προσαρμοστικότητα, καινοτομία και διάθεση για εκμάθηση νέων 
τεχνολογιών. 
• Αναλυτική σκέψη και ικανότητα επίλυσης σύνθετων προβλημάτων. 
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για τους άνδρες 
 
Οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις καλούνται να αποστείλουν άμεσα το 
βιογραφικό τους σημείωμα (με φωτογραφία σε επαγγελματικό ύφος), 
αναγράφοντας των κωδικό της θέσης στο careers@peopleatwork-hellas.gr   
 
Ενημερώνουμε τους υποψήφιους πως κατά τη διαδικασία υποβολής  βιογραφικών 
σημειωμάτων και αξιολόγησης των υποψηφίων ζητείται η συναίνεσή τους για την 
επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων και την πιθανή προώθησή τους 
στην ενδιαφερόμενη εταιρία. 
 

Όλοι οι υποψήφιοι λαμβάνουν απάντηση και  
θα αντιμετωπισθούν με εχεμύθεια και επαγγελματισμό. 


